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STATUT
al Asociației 

„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este constituită potrivit actului 
constitutiv de următoarele persoane juridice:

1. COMUNA CLINCENI, cu sediul in Str. Principala nr. 107A, Com. Clinceni, 
Judet Ilfov,

2. COMUNA DOMNESTI, cu sediul in Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 25 – 27, 
Com. Domnesti, Judet Ilfov,

3. COMUNA CIOROGARLA, cu sediul in Str. Bucuresti nr. 112, Com. 
Ciorogarla, Judet Ilfov,

4. CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, cu sediul in str. Gheorghe Manu nr. 18, 
sector 1, Bucuresti,

5. I&I SMART MOB QUALITY S.R.L., cu sediul in str. Str. Principala nr. 193, 
Com. Clinceni, Judet Ilfov,

6. ORLANDO IMPORT EXPORT 2001 S.R.L., cu sediul in Sos. De Centura nr. 3, 
Com. Clinceni, Judet Ilfov,

7. L&D BULDING SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Str. Principala nr164c, Com. 
Clinceni, Judet Ilfov,

8. BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L., cu sediul in Sat Olteni, Sos. De Centura nr. 
3E, Com. Clinceni, Judet Ilfov,

9. BMA TRANSPORTURI SI SERVICII S.R.L., cu sediul in Com. Domnesti, Sat 
Domnesti, nr. 319, judet Ilfov,

10. BT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Com. Domnesti, Sat Domnesti nr. 66, 
Judet Ilfov,

11. LAUR&VIC CONTRANS S.R.L., cu sediul in Com.Domnesti, Sat Domnesti, 
nr. 335, Judet Ilfov,

12. ROMAR TRANS S.R.L., cu sediul Str. Gradinari nr. 1, Com. Ciorogarla, Judet 
Ilfov,

13. ILMAR TRANS S.R.L., cu sediul Sat Darvari, Ferma 9, Com. Cirogarla, Judet 
Ilfov,

14. NATURAL CAFE S.R.L.., cu sediul Sos. Bucuresti nr. 166A, Sat Ciorogarla, 
Com. Ciorogarla, Judet Ilfov,

15. ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLA, cu sediul in Com. 
Ciorogarla, Str. Darvari, Ferma nr. 9, Judet Ilfov,

16. ROMANO BUTIQ, cu sediul in Com. Clinceni, Tarla 1, Parcela 340, Baza 
Sportiva nr. 1, Et. 1, Cam. 1, Judet Ilfov,

17. Asociatia pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Valorilor Traditionale, 
cu sediul in Sat Ciorogarla, Com. Ciorogarla, Sos. Bucuresti nr. 145, Judet Ilfov



în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare 
referitoare la asociații si fundații aprobata prin Legea nr. 246/2005 și cu prevederile 
Cărții I, Titlul IV din Noul Cod Civil, referitor la persoanele juridice.
Art. 2. - Denumirea Asociației este „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” 

Rezervarea disponibilității denumirii asociației s-a făcut prin dovada nr. 
_________ din __.__.2016, emisa de Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații 
Publice.
Art. 3. - (1) Sediul Asociației este în Com. Clinceni, Sat Clinceni, Str. Clinceni –
Ordoreanu, Tarla 35, Județ Ilfov și poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului 
director.
Art. 4. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” se constituie pe termen 
nedeterminat, începând cu data înscrierii in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la 
Judecătoria Cornetu.
Art. 5. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este o persoana juridica romana 
de drept privat fără scop patrimonial ce funcționează ca o organizație profesionala, care 
acționează în interes public și are drept scop contribuirea la dezvoltarea locala, durabila 
si integrata a intregului teritoriu GAL, respectiv comunele Clinceni, Domnesti si 
Ciorogarla. 
Art. 6. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” se organizează si funcționează 
pe baza principiilor libertății de asociere si a dezvoltarii durabile plasata in 
responsabilitatea comunitatii (DLRC).
Art. 7. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” își poate constitui filiale sau 
sucursale prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 8. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” poate adera sau se poate afilia la 
asociații si instituții de specialitate din tara sau străinătate in condițiile păstrării 
autonomiei față de acestea.
Art. 9. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” își desfășoară activitatea pe baza 
prezentului Statut si a celorlalte documente ce vor fi adoptate potrivit Statutului.
Art. 10. (1) Patrimoniul social al Asociației GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST este 
alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial de 1500 lei și este alcătuit din contribuția – UAT 
comuna Clinceni.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația 
româna în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor ei.
Art. 11. (1) Scopul Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este nelucrativ și 
nepatrimonial, fiind de interes general, în sensul dezvoltării comunităților prin 
promovarea cooperării  pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și 
implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării 
nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei locale de 
dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltării  
mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunității locale.

(2) Obiectivele Asociației, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:



ÿ Stabilirea cadrului general de dezvoltare aferent perioadei 2014-2020, dezvoltat 
pe principiile dezvoltarii durabile si ale colaborarii participative ale populatiei 
din interiului GAL-ului, plan de dezvoltare care sa conduca la reducerea 
dezechilibrelor de dezvoltare economica si sociala existente in mediul urban;

ÿ Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor 
regionale și creării de locuri de muncă;

ÿ Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale pentru 
îmbunătățirea calităţii vieţiiîn zonele rurale;

ÿ Crestereaimplicarii mediului public si asociativ prin actiuni de incluziune sociala 
a populatiei de etnie roma de la nivelul teritoriului;

ÿ Implicarea cetățenilor în procesul de decizie privind dezvoltarea teritoriului GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST pe principiul European de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC);

ÿ Stimularea cooperării si a colaborării dintre autoritățile publice locale, mediul 
privat, societatea civilă și alte entități publice sau private în vederea dezvoltării 
locale a teritoriului GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST;

ÿ Stimularea dezvoltării locale prin valorificarea oportunităților de finanțare din 
fonduri europene sau naționale;

ÿ Redescoperirea și punerea în valoare a tradițiilor culturale specifice teritoriului 
GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST;

ÿ Promovarea si punerea în valoare a potențialului economic, cultural si turistic al 
teritoriului GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST;

ÿ Îmbunătățirea condițiilor de viață si de trai pe teritoriul GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST precum si creșterea potențialului turistic și economic al teritoriului;

ÿ Eliminarea disfuncționalităților sociale din teritoriului GALllfovat Ilfov Sud Vest
prin identificarea si sprijinirea grupurilor vulnerabile;

ÿ Creșterea gradului de ocupare, în special pentru tineri, grupuri vulnerabile si 
minorității romanis;

ÿ Dezvoltarea resurselor umane din teritoriul GAL prin creșterea accesului la un 
sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării forței 
de muncă, reducerea nivelului de sărăcie a populației și a excluziunii sociale prin 
facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate;

ÿ Creșterea nivelului calitativ si de performanță în învățământul primar, gimnazial 
si liceal din teritoriul GAL atât prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale cât 
si prin măsuri de stimulare a performantei elevilor si a cadrelor didactice;

ÿ Îmbunătățirea capacității administrative a Administrațiilor locale de pe teritoriul 
GAL prin eficientizarea, modernizarea si transparentizarea proceselor si 
serviciilor publice. Implementarea unor sisteme si instrumente moderne de 
planificare strategica si bugetara si a unor sisteme moderne si eficiente de 
management administrativ;

ÿ Editarea de materiale de informare de interes local  în format digital sau pe 
suport hârtie.

(3) Schimbarea scopului Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” se face 
numai prin hotărârea Adunării Generale.



Art. 12. În scopul atingerii acestor obiective, Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 
VEST” va desfășura următoarele activități principale:

a) elaborează Strategia de Dezvoltare Locala a GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST
si asigura implementarea acesteia cu finantare din PNDR.

b) organizeaza si conduce procesul de animare a teritoriului, lansarea apelurilor de 
proiecte, evaluarea proiectelor depuse de potentialii beneficieri, selectia 
proiectelor, monitorizarea implementarii proiectelor si raportarilecatre AM 
PNDR sau AFIR.

c) organizează și desfășoară cursuri de formare si pregătire profesională a 
locuitorilor a căror absolvire să fie recunoscută prin exigenta și calitatea acestora;

d) organizează schimburi de experiențăși stagii de formare;
e) organizează manifestări științifice în vederea studierii si dezbaterii problemelor 

teoretice si practice ale societății din zona de competență a asociației;
f) stabilește si dezvoltă colaborări cu organizații si instituții guvernamentale si 

neguvernamentale, naționale si internaționale si realizează eventuala afiliere sau 
aderare a Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”la acestea;

g) asigura editarea, tipărirea și difuzarea, prin mijloace proprii sau prin 
colaboratori,  a cărților, revistelor, publicațiilor în domeniile de interes 
menționate la art. 11 și altele;

h) acordă consultanță si asistență de specialitate, la cererea unor organizații, 
instituții,  operatori economici și altele.

i) prin decizia Consiliului Director poate elabora, depune si implementa proiecte ce 
vizeaza teritoriul GAL, de sine-statator sau in parteneriat cu alte ONG sau alte 
persoane juridice. Aceste proiecte pot obtinefinantare din fonduri publice interne 
sau ale Uniunii Europene dar si de la altifinantatori ale caror obiective sunt 
convergente cu obiectivele de dezvoltare ale teritoriului GAL.

j) editeaza materiale de informare atat in format hartie cat si in format digital. 

Capitolul II 
RESURSELE PATRIMONIALE 
Art. 13. Patrimoniul social inițial al Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este 
format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1500 lei si este alcătuit din contribuția–
UAT comuna Clinceni.
Art. 14. Patrimoniul social inițial al Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” se 
completează cu venituri din taxele prevăzute la art. 75.
Art. 15. Patrimoniul si veniturile Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” vor fi 
administrate de către Consiliul Director si vor fi utilizate numai pentru realizarea 
scopului si obiectivelor asociației.
Art. 16. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este titulară de cont bancar.
Art. 17. Cheltuielile se efectuează integral din venituri si sunt aferente realizării scopului 
si obiectivelor Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”
Art. 18. Consiliul Director stabilește nivelul taxelor de înscriere, cotizațiilor si 
indemnizațiilor.
Art. 19. Asociații-fondatori nu sunt cotizanți.



Capitolul III
MEMBRIIASOCIAȚIEI „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”DOBÂNDIREA ŞI 
ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art. 20. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” este formata din asociații-
fondatori, membrii-asociați si membrii de onoare.
Art. 21. Pot fi membri ai Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” orice persoane 
fizice si/sau juridice cu domiciliul/sediul in tara sau in străinătate, care adera la 
prevederile prezentului statut.
Art. 22.Asociații-fondatori sunt acele persoane care au constituit asociația si au 
contribuit  la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social. 
Art. 23. Membrii-asociați sunt acele persoane care se asociază ulterior fondării si 
contribuie la completarea patrimoniului asociației.
Art. 24. Membrii-asociați ai  „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” pot fi:

a) orice persoane fizice a căror activitate este sau va fi asociata cu activitatea de 
management financiar side audit intern, promovează profesionalismul si 
valorile morale ale auditorului intern, recunoaște si respectă Statutul 
Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” ;

b) orice persoane juridice cu sau fără scop patrimonial care recunoaște si 
respecta Statutul si prin activitatea sa poate contribui la realizarea scopului 
Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.

Art. 25. (1) În mod excepțional, Consiliul Director poate să decidă ca unor persoane 
fizice - cu merite deosebite în promovarea si desfășurarea activității asociației - să le fie 
conferită calitatea de membru de onoare. 

(2) Membrii de onoare ai Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”nu au 
obligații financiare față de aceastadar sunt obligați sa acționeze numai in direcția 
realizării scopului si obiectului de activitate al Asociației.
Art. 26. (1) Calitatea de asociat-fondator se poate dobândi si ulterior înscrierii Asociației 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”in Registrul asociațiilor si Fundațiilor de la 
Judecătoria competentă, numai de acele persoane care la data constituirii asociației se 
aflau in incompatibilitate chiar si numai morala cu calitatea de asociat, dar care si-au 
adus o contribuție importanta la crearea acesteia si au sprijinit efectiv fondarea sa.

(2) Calitatea de asociat-fondator, se acorda - in condițiile alineatului precedent - de 
către Consiliul Director, in baza cererii depuse de solicitantul care pretinde ca 
îndeplinește condițiile menționate si numai după analiza temeinica a motivelor invocate, 
finalizata cu un referat motivat.

(3) Persoanele care au dobândit calitatea de asociat-fondator in condițiile 
prezentului articol, se bucura de toate drepturile conferite asociaților-fondatori.
Art. 27. (1) Calitatea de membru-asociat al Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 
VEST”, se acorda de Consiliul Director, in urma analizării cererii de înscriere depusa de 
solicitant si după achitarea taxei de înscriere.

(2) Consiliul Director poate respinge o cerere de a deveni membru al Asociației 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” , fără a indica motivele acestui refuz. Solicitantul 
are dreptul sa reînnoiască cererea în termen de 6 luni de la data comunicării refuzului.



Art. 28. (1) Orice membru care dorește sa se retragă din Asociația „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST” va notifica intenția sa in scris Președintelui Consiliului Director cu 
cel puțin 30 de zile înainte de data la care retragerea urmează să-și producă efectul. 
Cererea nu trebuie sa fie motivata.

(2) Următoarele fapte determina excluderea unui membru din Asociația „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” :

ÿ obstrucționarea activității Asociației prin orice mijloace; 
ÿ defăimarea Asociației prin faptele sau activitatea membrului asociat;
ÿ încălcarea prevederilor cuprinse in actul constitutiv si statutul Asociației;
ÿ prin pierderea personalității juridice a membrului asociat persoana 

juridica, in urma lichidării judiciare a acestuia;
ÿ desfășurarea de acțiuni  contrare legii si ordinii de drept;
ÿ neplata cotizației  timp de un an.

(3) In cazul in care oricare din membri se face vinovat de una din faptele 
prezentate mai sus, Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” are dreptul - in baza 
hotărârii Adunării Generale - sa-l excludă.

(4) Membrul in culpa va fi notificat in scris cu 10 zile înainte de întrunirea 
Adunării Generale, pentru a putea oferi explicații in legătură cu faptele sale.

(5) Asociații care se retrag sau care sunt excluși nu au nici un drept asupra 
activului social al Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” si nu pot cere 
restituirea taxei de înscriere ori a cotizației plătite - de la data înscrierii si până la data 
retragerii respectiv excluderii. Aceștia rămân însă obligați sa achite cotizațiile pe toata 
perioada cât au fost asociați.

Capitolul IV
DREPTURILE  SI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST” 

Art. 29.Drepturilemembrilor Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”  sunt 
următoarele:

a) sa aleagă si sa fie aleși in organele de conducere ale asociației, daca au 
aptitudini si capacitate pentru funcțiile la care candidează si nu au suferit nici 
o condamnare penala;

b) sa ia parte la dezbaterile ce au loc in Adunarea Generala, sa facă propuneri si 
să-și exprime opțiunea prin vot asupra problemelor dezbătute;

c) sa participe la toate manifestările, activitățile si acțiunile organizate in cadrul 
Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” ;

d) sa beneficieze de toate înlesnirile si facilitățile pe care le poate acorda 
Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”  membrilor săi, cum ar fi: 
acces nelimitat la informații, baza de date, fondul de carte, broșuri, publicațiile 
acesteia, precum si reduceri ale taxelor de participare la cursurile de formare 
si perfecționare organizate de asociație;



e) sa colaboreze la publicațiile editate de Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST”  si sa beneficieze de reduceri sau gratuități la procurarea 
acestora.

Art. 30.Îndatoririle membrilor Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”  sunt 
următoarele:

a) sa respecte – fără rezerve – Statutul, Regulamentele si hotărârile Adunărilor 
Generale ori al Consiliului Director ale asociației;

b) sa contribuie, prin mijloace licite, la realizarea scopului si obiectivelor asociației;
c) sa achite la termenele stabilite cotizația si celelalte contribuții stabilite, potrivit 

angajamentelor pe care si le-au asumat odată cu aderarea la asociație;
d) sa apere – fără rezerve – drepturile si interesele asociației;
e) sa nu aducă prejudicii de ordin moral si material Asociației;
f) sa respecte codul deontologic al profesiei;
g) sa participe la formele periodice de pregătire continua;
h) sa sesizeze imediat Consiliului Director orice încălcare a Statutului sau a 

oricăror documente ale asociației, de care iau cunoștință sau orice acțiune care 
este contrara scopului si obiectivelor Asociației.

Capitolul V
SANCTIUNI SI RESPONSABILITATI

Art. 31. Sancțiunile ce se pot aplica membrilor Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 
VEST”   sunt:

a) Avertisment;
b) Suspendarea calității de membru pe timp de un an;
c) Excluderea in cazurile prevăzute la art. 28 alineat 2 din prezentul statut.

Art. 32. Sancțiunile cu “Avertisment” si/sau “Suspendarea calității de membru pe timp de un 
an” sunt aplicate de Consiliul Director cu votul a 2/3 din membrii săi.
Art. 33. Decizia Consiliului Director este definitiva.
Art. 34. Sancțiunea “Excludere” este aplicată de Adunarea Generala cu votul a ¾  din 
numărul de voturi exprimate.
Art. 35. Asociații-fondatori nu pot fi excluși decât in baza unei hotărâri de condamnare 
rămasă definitivă - pentru producerea de fapte cu caracter penal, săvârșite cu intenție.
Art. 36. Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere, de execuție si de control in 
cadrul Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” răspund potrivit legii, 
disciplinar, contravențional sau penal – după caz - de acțiunile pe care le aproba sau le 
executa. 
Art. 37. Răspunderile se stabilesc de Consiliul Director sau organele abilitate de lege.



Capitolul VI
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIAȚIEI 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”

Art. 38. (1) Organele de conducere ale Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” 
sunt următoarele:

a) Adunarea Generală - alcătuita din totalitatea asociaților; 
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori; 
d) Comitetul de selectare a proiectelor; 
e) Directorul Executiv. 

(2) Controlul activității economico-financiare va fi efectuat de fiecare dintre 
asociați care nu este membru al Consiliului Director. In cazul in care numărul 
asociaților trece de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Cenzorul poate fi si o 
persoana  din afară asociației.

(3) Dacă numărul asociaților este mai mare de 100 (unasuta) controlul activității 
se exercita de către o comisie de cenzori.

Secțiunea I
Adunarea Generala

Art. 39. (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” si este formata din asociații-fondatori si membrii-
asociați.

(2) In adunarea generală fiecare asociat-fondator si fiecare membru-asociat are 
dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(3) Membrii de onoare pot participa la adunarea generală, cu statut de invitați dar 
fără drept de vot.
Art. 40. (1) Adunarea Generală se convoacă cel puțin o dată pe an în sesiune ordinară si 
ori de câte ori este cazul, în sesiuni  extraordinare. Convocarea Adunărilor generale se 
face de Președintele Consiliului Director, la inițiativa membrilor acestuia sau la 
solicitarea –scrisăși motivată - a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Asociației. 

(2) Adunarea Generala se convoacă de Președintele Consiliului Director prin 
anunț publicat într-un ziar de largă circulație din localitatea de reședință a  Asociației 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” cu cel puțin zece zile înainte de data Adunării.

(3) În anunțul de convocare a Adunării generale se va menționa data, ora, locul și 
ordinea de zi a acesteia, precum și data celei de a doua adunări generale dacă la prima 
convocare nu se întrunește cvorumul necesar. Data celei de a doua adunări nu poate fi 
stabilită în aceeași zi cu prima convocare.

(4) În cazul în care ordinea de zi cuprinde modificări ale statutului Asociației 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” acestea se menționează în rezumat.

(5) Asociații pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme, dacă 
cererile sunt făcute în scris și depuse la secretariatul asociației cu cel puțin 3 (trei) zile 
înainte de data la care are loc adunarea generală.



Art. 41. Toțiasociații vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare 
generală și să ia orice hotărâre de competenta Adunării, fără respectarea formalităților 
cerute pentru convocarea ei.
Art. 42. (1)  Pentru validitatea hotărârilor Adunării Generale – la prima convocare - este 
necesara prezenta a 2/3 din numărul membrilor Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST” iar hotărârile se adopta cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul 
membrilor prezenți.

(2) La a doua convocare Adunarea Generală este valabil constituită oricare ar fi 
numărul asociaților prezenți, iar hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din 
numărul participanților cu drept de vot. În caz de balotaj, prevalează votul Președintelui 
Consiliului director.
Art. 43. (1) Pentru modificarea statutului Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 
VEST”, respectiv modificarea scopului acesteia si dizolvare, Adunarea Generală se 
constituie legal în prezenta a 3/4 din numărul membrilor asociației, iar hotărârile se 
adoptă cu 2/3 din voturile membrilor prezenți, cu condiția obținerii a 3/4 din voturile 
membrilor fondatori.

(2) In cazul în care numărul membrilor-asociați ai Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”  este mai mare de 100 (unasuta) persoane, aceștia pot fi reprezentați 
în Adunarea Generală de alți membri, în baza unei procuri speciale, iar condițiile de 
reprezentare se stabilesc de Adunarea Generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data 
Adunării generale, la secretarul asociației pentru informare. Acestea (procurile) vor fi 
reținute de asociație, făcându-se vorbire despre aceasta în procesul-verbal.
Art. 44. În Adunarea Generală votul este deschis cu excepția Adunărilor în care se aleg 
organele de conducere ale Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” .
Art. 45. Adunarea Generală este condusa de Președintele Consiliului Director, iar în 
absența sa de persoana împuternicită de acesta. 
Art. 46. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

a) stabilește strategia si obiectivele generale ale Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST”;

b) dezbate și aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului Director al „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”, al Comisiei de Cenzori, se pronunță asupra 
gestiunii asociației și a modului de utilizare a fondurilor acesteia, indiferent de 
natura lor;

c) aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Situațiile financiare anuale ale 
Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” ;

d) analizează și aprobă Planul anual de activitate al Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST” ;
e) alege și revocă – individual sau colectiv - membrii Consiliului de Selecție; 
f) alege și revocă - individual sau colectiv - membrii Comisiei de Cenzori;
g) validează deciziile adoptate de Consiliul Director al asociației - în situații 

excepționale și urgente – pentru probleme care sunt de competența Adunării 
Generale, iar aceasta nu a putut fi convocată din motive de caz fortuit, așa cum 
este acesta definit de lege;



h) alege si revoca membrii Consiliului Director al Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”  și le stabilește sarcinile; 
i) modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 

VEST”;
j) aprobă înființarea de filiale sau sucursale în țară și în străinătate;
k) decide asupra dizolvării/lichidării Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD 

VEST” precum si asupra destinației bunurilor ramase după lichidare;
l) aprobă cuantumul taxei de înscriere, precum și a cotizației anuale, datorată de 

membrii Asociației la propunerea Consiliului Director; 
m) adoptă si modifică Regulamentul de Organizare si Funcționare;
n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art. 47. (1) Cu ocazia fiecărei Adunări generale a Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST” se întocmește un proces-verbal cu privire la modul de convocare, 
participanți, desfășurarea acesteia, dezbaterile care au avut loc – în rezumat - și hotărârile 
care s-au luat.

(2) Procesul-verbal se semnează de către toți participanții la Adunarea Generală.
(3) Ulterior, secretarul de ședință transcrie procesul-verbal al ședinței în registrul 

de procese-verbale al asociației și acesta va fi semnat de președintele de ședință și 
secretar.

(4) Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la 
secretariatul Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” .
Art. 48. Asociatul care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, 
este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie 
colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la 
deliberare și nici la vot. În caz contrar acesta va răspunde pentru daunele cauzate 
Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” dacă fără votul sau nu s-ar fi putut 
obține majoritatea cerută.
Art. 49. Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv 
și/sau statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la 
adunarea generală sau au votat împotrivă.
Art. 50. Hotărârile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi 
atacate de asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 
împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 
15 zile de la data când au luat la cunoștință de hotărâre sau de la data când a avut loc 
ședința, după caz.
Secțiunea II 
CONSILIUL DIRECTOR

Art. 51. (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST” care pune în executare hotărârile Adunării Generale și este format 
dintr-un număr de 7 (șapte) membri. 

(2) Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” în limita a cel mult 1/4 din componența sa.



Art. 52. Membrii Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” au obligația 
nominalizării persoanelor care să fie validate în Consiliul Director, după cum urmează: 
4 (patru) persoane din cadrul Unităților Administrativ Teritoriale Asociate; 2 (doi) 
membri din sectorul privat și 1 (unu) membru dintr-un organism non-guvernamental.
Art. 53. Numărul membrilor Consiliului Director se poate mări, cu aprobarea Adunării 
Generale, pe măsura creșterii numărului membrilor-asociați. 
Art. 54. (1) Consiliul director se compune din șapte membri validați de asociații 
fondatori la momentul constituirii Asociației. Componența primului Consiliu Director 
este următoarea:

1. Președinte - dl. _____________________;
2 Vicepresedinte- dl. _____________________;
3. Secretar - dl. _____________________;
4. Membru - dl. _____________________;
5. Membru - dl. _____________________;
(2) În caz de descompletare a Consiliului Director, funcțiile rămase libere se 

completează prin hotărârea Adunării generale.
(3) Completarea funcțiilor ramase libere se face în cel mult 30 zile de la data 

vacantării acestora.
Art. 55. Consiliul Director se alege de către Adunarea Generala pentru un mandat de 3 
ani, prin vot secret.
Art. 56. Membrii Consiliului Director care nu sunt asociați-fondatori ai Asociației „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” sunt reeligibili.
Art. 57. Consiliul Director se întrunește o datăpe trimestru sau ori de câte ori este 
nevoie, la convocarea Președintelui sau la cererea a cel puțin 1/3 dintre membrii 
Consiliului. Convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 5 (cinci) zile 
calendaristice înainte de data ședinței.
Art. 58. Funcția de membru al Consiliului Director poate înceta prin:

a) revocare de către Adunarea Generală;
b) prin retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director;

Art. 59. (1) Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu  votul a 2/3 din membri săi. 
(2) În cazul în care la ședința Consiliului Director nu se prezintă toți membrii 

acestuia, ședința este valabil constituită în prezența a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se 
adoptă cu votul a jumătate plus unu din voturile valabil exprimate.
Art. 60. Consiliul Director alege dintre membri săi, Președintele și Secretarul Asociației. 
În mod obligatoriu aceștia vor fi aleși numai dintre persoanele desemnate de Unitățile 
Administrativ Teritoriale Asociate, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii săi.
Art. 61. Președintele Consiliului Director și Secretarul se aleg numai din rândul 
membrilor fondatori.
Art. 62. În cazul în care un membru asociat își schimbă reprezentantul în Consiliul 
Director, iar acesta îndeplinea funcția de Președinte sau Secretar, Consiliul Director va 
organiza noi alegeri pentru funcția respectivă.
Art. 63.Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

a) îndeplinește obiectivele Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”  și 
asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;



b) prezintă Adunării Generale, Raportul de activitate pe perioada anterioara, 
executarea Bugetului de venituri si cheltuieli, Situațiile financiare anuale, 
proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul Programului Asociației 
„GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”;

c) întocmește și supune aprobării Adunării Generale Regulamentul de 
Organizare și Funcționare; 

d) pregătește șiconvoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării 
Generaleși se îngrijește de buna lor desfășurare;

e) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 
SUD VEST”; 

f) adoptă hotărâri pentru probleme aflate în competențaAdunării Generale – în 
situații excepționale și urgente – pe care le supune ratificării acesteia, în prima 
sesiune;

g) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”;
h) aproba afilierea Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” la asociații 

de profil, naționale si internaționale si o supune spre ratificare Adunării 
Generale;

i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 
Generală.

Art. 64.Președintele Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” are următoarele 
îndatoriri:

a) asigură conducerea operativă a asociației între ședințele Consiliului Director;
b) urmărește realizarea Programului anual al Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV 

SUD VEST” si a Bugetului de venituri si cheltuieli;
c) reprezintă Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” in relația cu 

autoritățile, cu persoanele juridice si/sau fizice de drept public sau privat.
Art. 65. Președintele are competența să aprobe, cu respectarea legislației si a 
prevederilor prezentului Statut, măsurile necesare pentru conducerea operativă a 
activitățiiAsociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.
Art. 66. Președintele poate delega o parte din Atribuțiile sale Secretarului, după caz.
Art. 67. Consiliul Director desemnează prin vot, un Secretar General al Consiliului care 
urmărește și realizează activitatea de secretariat a Adunărilor Generale și a ședințelor 
Consiliului Director, conduce serviciile administrative ale Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”.
Art. 68. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, 
pentru a exercita Atribuțiile prevăzute la art. 63 lit. e) si i).
Art. 69. (1) Dispozițiile art. 48 și 49 din prezentul Statut se aplică în mod corespunzător 
si membrilor Consiliului Director. 

(2) Deciziile Consiliului Director contrare Legii, Actului Constitutiv sau 
Statutului Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” pot fi atacate în justiție, în 
condițiile prevăzute la art. 50 de mai sus.



Secțiuneaa III a
CONTROLUL FINANCIAR

Art. 70. (1) Controlul activitățiieconomico-financiare va fi efectuat de fiecare dintre 
asociați care nu este membru al Consiliului Director. 

(2) In cazul in care numărul asociaților trece de 15, numirea unui cenzor este 
obligatorie. Cenzorul poate fi si o persoana  din afara asociației.

(3) Dacă numărul asociaților va mai mare de o sută, până la data ultimei Adunări 
Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori. 

(4) Comisia de Cenzori va fi formata dintr-un număr impar de membri. Membrii 
Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert 
contabil în condițiile legii.

(6) Regulile de organizare si funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de 
Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de 
funcționare.

Art. 71. Durata mandatului cenzorilor este de 2 ani si pot fi realeși.
Art. 72. În realizarea competentei sale cenzorul, sau după caz, Comisia de Cenzori, are 
următoarele atribuții:

a) verifică modul de administrare si gestionare a patrimoniului Asociației „GAL 
ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” cel puțin o dată pe an;

b) verifica ori de câte ori este nevoie modul de derulare a operațiunilor financiar-
contabile si prezintă propuneri pentru eliminarea eventualelor nereguli.

c) verifică Bilanțul contabil și Raportul de gestiune al Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”;
d) întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale;
e) participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
f) prezintă anual Adunării Generale o dare de seamă asupra activității desfășurate;
g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statutul Asociației „GAL ILFOVĂȚ

ILFOV SUD VEST”  sau stabilite de către Adunarea Generala.
Art. 73. Pentru activitatea desfășurată, cenzorii primesc o indemnizație lunară. 
Cuantumul indemnizației se stabilește în prima Adunare Generală si poate fi modificat 
periodic de Consiliul Director care va supune noul nivel al acestei indemnizații 
ratificării primei Adunări Generale.
Secțiuneaa III a
COMITETUL DE SELECȚIE
Art. 74. (1) Comitetul  de selecție va fi compus dintr-un număr de 14 membri.

(2) Dintre aceștia, 10 membri vor fi din mediul privat și societatea civilă, iar 4 
membri vor fi din cadrul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT).

(3) Comitetul de selecție va fi coordonat de un director care va fi numit prin 
decizia Consiliului Director.

(4) Ședințele Comitetului de selecție vor fi convocate de către Directorul 
coordonator la solicitarea Șefului Serviciului Evaluare-Selecție, după finalizarea 
rapoartelor de evaluare.



(5) Pentru fiecare apel de proiecte se vor nominaliza 7 membri și 7 supleanți prin 
decizie a Președintelui Consiliului Director. Ședințele Comitetului de selecție se 
convoacă în scris și se comunică membrilor săi cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte. 
Secțiunea a IV a
DIRECTORUL EXECUTIV
Art. 75. (1) Directorul Executiv este numit de Consiliul Director la prima sa convocare și 
coordonează în mod direct activitatea Aparatului Tehnic. Aparatul Tehnic este format 
din personalul executiv al Asociației.

(2) Personalul Asociației, va fi angajat în cadrul Aparatului Tehnic prin contract 
de muncă/contract de prestări servicii pe perioadă nedeterminată/determinată, cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu, în condițiile stabilite de Adunarea Generală. 

(3) Personalul executiv poate deține următoarele funcții: 
a) Responsabil financiar–contabil, cu atribuții de supraveghere a gestiunii 
financiar–contabile a GAL; 
b) Șef serviciu Evaluare; 
c) Șef serviciu Monitorizare;
d) Animatori, cu atribuții în domeniul promovării acțiunilor GAL;
d) Consultanți externi – în funcție de necesități, pentru buna desfășurare a 
activităților GAL (evaluatori sau experți externi); 
e) Asistent manager. 

Capitolul VII
VENITURILE  ȘI  CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 76. Veniturile Asociației „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” provin din:
a) taxele de înscriere a membrilor;
b) cotizațiile membrilor;
c) finanțări obtinute prin programul LEADER pentru cheltuielile de functionare
d) venituri obținute din activitățile de formare si perfecționare profesională;
e) donații, subvenții, sponsorizări, legate ori alte acte cu titlu gratuit;
f) contribuții primite din partea persoanelor fizice și/sau juridice din tara și/sau 

străinătate, in condițiile legii;
g) dobânzile rezultate din plasarea sumelor de bani disponibile în conturi bancare, 

în condițiile respectării prevederilor legale;
h) dividendele obținute de la societățile comerciale înființate de asociație care își

desfășoară activitatea conex cu obiectivele asociației;
i) venituri realizate din editarea unor publicații proprii;
j) resurse obținute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
k) alte venituri obținute în baza prevederilor legale.

Art. 77. (1) Principalele cheltuieli ale asociației sunt:
a) salarii și adaosuri la salarii;
b) cheltuieli privind deplasarea în interesul Asociației;
c) indemnizații, premii si gratificații;
d) procurări de rechizite și imprimate de birou;



e) apă, canal, salubritate, energie electrică, energie termică, gaze naturale, 
pază, chirii, comisioane bancare;

f) achiziții de bunuri mobile;
g) achiziții de echipamente de calcul și produse software necesare 

desfășurării activității;
h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri si 
cheltuieli si se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în 
limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații si altele 
asemenea, din disponibilitățile existente.
Art. 78. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data 
de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe de la 
data autorizării Asociației.
Capitolul VI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA
Art. 79. Asociația „GAL ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST” se va dizolvă:
I. de drept prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului 
Director in conformitate cu statutul asociației, daca această situație durează 
mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala 
sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a 
fost complinit timp de 3 luni.

II. Prin hotărâre judecătoreasca, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice;
c) urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu obține autorizațiile prealabile necesare desfășurării activității, potrivit legii. 

III. În urma hotărârii Adunării Generale în conformitate cu Statutul Asociației și cu 
procedura stabilită de lege.
Art. 80. (1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanța 
judecătorească, în situația prevăzută de art. 80, pct. I si II și de Adunarea Generală, în 
situația prevăzută de art. 80 pct. III, sub Sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii 
de dizolvare a Adunării Generale. 

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. 
(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie un bilanț

care să constate situația exactă a activului si pasivului. 



(4) Ei sunt obligați să primească si să păstreze registrele si orice alte acte ale 
asociației si să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora. 

(5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
Art. 81. (1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a 
încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a 
transforma si restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a 
bunurilor mobile si imobile. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare 
finalizării celor aflate in curs de derulare. 
Art. 82. (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice. 

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit procedurii care urmează a fi 
adoptata de Adunarea Generala.

(3) În cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 80 
pct. II lit. a-c, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de stat prin Ministerul 
Finanțelor Publice. 

(4) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să 
transmită bunurile în condițiile alineatului (2), acestea se atribuie de instanța 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
Art. 83. Lichidatorii încheie operațiunile si remit celor în drept contul gestiunii numai 
după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației. 
Art. 84. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să 
depună bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, să declare operațiunile de 
lichidare la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție 
teritorială își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare si 
radiere din acest registru. 
Art. 85. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se 
înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat iar lichidatorii, cu 
autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele rămase de la 
lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației si ale lichidării, după aceasta 
fiind considerați descărcați. 
Art. 86. (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor si 
Fundațiilor. 

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se 
atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.
Capitolul VII 
DISPOZIȚII  FINALE
Art. 87. Prevederile prezentului Statut se completează cu Dispozițiile legii.

Redactat și editat în 5 (cinci) exemplare cu aceeași valoare juridică și atestate de 
avocat.



SEMNATURILE
ASOCIAȚILOR FONDATORI

Nr. 
crt.

Denumirea partenerului

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 

autoritate 
publică etc.)

Numele şi prenumele 
reprezentantului/ 

reprezentantului legal 
al partenerului

Semnatura 
reprezentant

ului legal

1 COMUNA CLINCENI APL Budeanu Adrian
2 I&I SMART MOB QUALITY SRL Cutucă Ionuț
3 ORLANDO IMPORT 

EXPORT 2001 
SRL Gungor Elisabeta

4 L&D BULDING SOLUTIONS SRL Boghean Emilian 
Dragoș

5 BELLA ROMANIA IMPEX SRL Bala Lucian
6 ROMANO BUTIQ ONG Chifu Mioara
7 COMUNA DOMNEŞTI APL Babă Violeta
8 BMA TRANSPORT SI 

SERVICII 
SRL Baboș Alexandru 

Mihai
9 BT CONSTRUCT SRL Bocioancă Constantin 

Dragoş
10 LAUR&VIC CONTRANS SRL Gyergyai Victor
11 COMUNA CIOROGÎRLA APL Niculae Victor
12 ASOCIAŢIA PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI 
PROMOVAREA VALORILOR 

TRADIŢIONALE

ONG Tenciuc Maria Roxana

13 ROMAR TRANS SRL Tenciuc Constantin
14 ILMAR TRANS SRL Ciobotar Marian
15 NATURAL CAFE SRL Caraianopol Răzvan
16 ECO LEGUM VIDRA 

COOPERATIVA AGRICOLĂ
Forma 

asociativa
Vlad Gheorghe

17 CONSILIUL JUDEŢEAN 
ILFOV

APL Petrache Marian


